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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Denizcilik

DAL

Balıkçılık ve Su Ürünleri

MODÜLÜN ADI

Balıkçı Gemisinde Kıyı Seyri

MODÜLÜN SÜRESĠ

40/20

MODÜLÜN AMACI

Seyir yardımcılarını kullanarak kıyı seyri yapma ile ilgili
bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜNÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Seyir yardımcılarını kullanarak kıyı seyri
yapabileceksiniz.
2. Seyir yardımcılarını kullanarak mevki koyma
yöntemlerini uygulayabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Simülatör ve seyir laboratuvarı
Donanım: Her öğrenci için harita, paralel cetvel/gönye,
kör pergel, yumuĢak uçlu kurĢun kalem, silgi, pusula

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrencimiz,
Geminin ne zaman (vakit), nerede olduğunu (mevki) ve hangi istikamete (rota) doğru
gittiğini tespit edebilen kaptan, gemisini limana emniyetle ulaĢtırır.
Bu “Bireysel Öğrenme Materyali”nin amacı da, sizlere bu soruların cevabını bulmayı
öğretmektir. Bunun için ön araĢtırmalar yapmanız, tanımları iyi kavramanız, arkadaĢlarınız
ve öğretmeninizle bunları paylaĢmanız yararlı olacaktır. AraĢtırma sonucunda ve bu
kaynaktan öğrendiğiniz bilgileri, uygulamalarla kazanacağınız el becerileri ile ve tekrarlarla
ulaĢacağınız pratikle birleĢtirdiğinizde sonuca ulaĢacaksınız.
Burada öğrendiğiniz bilgilerin ve kazandığınız becerilerin birçoğunu piknik için
gittiğiniz bir ormanda veya kamp bölgesinde yolunuzu bulmada kullanabilinirsiniz.
Öğrenme, merak sonucu ortaya çıkan bir olgudur. Öğrendikçe bu iĢi daha çok sevecek
daha da merak edeceksiniz ve günlük yaĢamınızda bu bilgilerin bazılarını aslında çevrenizde
uyguladığınızı ya da uygulandığını göreceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Seyir yardımcılarını kullanarak kılavuz seyri yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Seyir çeĢitlerini araĢtırınız.



Kılavuz seyrinde yararlanılan seyir yardımcılarının neler olduğunu araĢtırınız.



Kılavuz seyrinde kullanılan araç gereçlerin neler olduğunu ve nasıl
kullanıldığını araĢtırınız.



Uzunluk ölçülerini araĢtırarak farklı ülkelerde kullanılanlar hakkında bilgi
toplayıp sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.



Seyir planlamasında dikkatli olma ve analitik düĢünmenin önemini ortaya
koyan makaleleri internet ortamında ve kütüphanede araĢtırınız.



Bir gemiye giderek kılavuz seyri ile ilgili bilgi toplayınız ve sınıfta
öğretmeniniz ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. KILAVUZ SEYRĠ
1.1. Tanımlar
Bu öğrenme faaliyetinin konusunu oluĢturan kıyı (kılavuz) seyrinin anlaĢılabilmesi
için aĢağıdaki tanımların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

1.1.1. Seyir (Navigation)
Bir gemiyi bir limandan diğer bir limana en kısa zamanda ve emniyetli bir Ģekilde
ulaĢtırmak ve bu süre içinde geminin mevkiini, hızını, kat ettiği mesafeyi, gideceği yönü
belirlemek için gereken tüm iĢlemleri inceleyen bir bilimdir. Latince kökenli gemi (navis) ve
yöneltmek (agere) kelimelerinden türetilmiĢ olan gemi seyri kaynaklara navigasyon olarak
yerleĢmiĢtir.
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Geminin içinde bulunulan Ģartlara göre, değiĢik yöntemlere baĢvurularak yapılan
seyrin birçok türü vardır. Birçok sınıflandırma yapılabilir ancak belli baĢlıları aĢağıdaki
gibidir.






Kılavuz seyri
Parakete seyri
Akıntı Seyri
Elektronik seyir
Göksel seyir vb.

1.1.2. Kılavuz Seyri
Geminin bir noktadan diğer bir noktaya seyri esnasında haritada da mevcut olan
karada veya karaya yakın yerdeki doğal ve yapay sahil maddeleri yardımıyla geminin
mevkiinin tespit edilmesine dayanan seyre kılavuz seyri denir.

1.1.3. Kerte Hattı (RhumbLine)
Dünya üzerindeki iki mevkiyi birleĢtiren ve bütün boylam dairelerini (meridyenleri)
aynı açı ile kesen doğru parçasına kerte hattı denir. Boylam daireleriyle yaptığı açı 90° ise
kerte hattı enlem dairesi, boylam daireleriyle yaptığı açı 0° ise kerte hattı meridyen olur.
Rota da bir kerte hattıdır. ġekil 1.1’de kerte hattı görülmektedir.

ġekil1.1: Kerte hattı

1.1.4. Rota (Course)
Bir geminin kalkıĢ ve varıĢ noktalarını birleĢtiren doğruya rota denir. Rota açısı ile
ifade edilir. Rota hattı ile boylam daireleri arasındaki açıya rota açısı denir. Kuzey
Kutbu’ndan baĢlayıp saat yönünde 000° ile 360°arasında değer alır. ġekil 1.2’de harita
üzerinde rota ve rota açısı görülmektedir. Daima üç rakamla ifade edilir.
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Rota çizildikten ve rota açısı ölçüldükten sonra, rota üzerinde gitmek için geminin
pusulasında pruva çizgisi ölçülen rota açısını gösteriyor olmalıdır. Pusula coğrafik kuzeyi
göstermez. Bu yüzden haritaya çizilen rota açısına manyetik kuzey farkı ve varsa pusula
hatası kadar düzeltme uygulayarak dümen tutma açıĢı belirlenmelidir.

ġekil 1.2: Rota ve rota açısı

Rota iki mevki arasındaki en kısa ve seyir yönünden en emniyetli yoldur. Ancak seyir
emniyeti açısından bazen en kısa mesafe kullanılamayabilir. Birden fazla rotayla varıĢ
limanına ulaĢmak gerekebilir. ġekil 1.3’te bir geminin kalkıĢ ve varıĢ noktaları arasındaki
planlanmıĢ rotası görülmektedir.

ġekil 1.3: Rota çizimi

Rota çizilirken ve rota takip edilirken Ģu hususlara dikkat etmek gerekir:




KalkıĢ ve varıĢ noktaları arasında en güvenli ve kısa yol tercih edilmelidir.
Rota çizilecek yerlerin derinliği gemi su çekimine (draft) uygun olmalıdır.
Trafik ayrım düzenleri varsa uygun rota çizilmelidir.
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Seyre baĢlamadan yapılan seyir planına uygun rotalar çizilir.
DönüĢ yerleri tam bordalamadan dönüĢe geçilmelidir.
Sahil alametleri haritadakilerle karĢılaĢtırılmalıdır.
Rota çizilirken sahile fazla yaklaĢılmamalıdır.
Nehir ağızlarından mümkün olduğunca açıktan geçmelidir.
Derinliği belli olmayan Ģüpheli sahillere iskandille derinlik ölçerek dik olarak
yaklaĢılmalıdır.
Rota çizerken baĢlangıç mevkiine Wp 0 veya Wp1 ismi verilebilir.
Bundan sonraki her rota değiĢikliği yapılan, haritaya konulan ve ulaĢılan en son
mevkiyeWp1,2,3,4,5….. gibi isimler verilir.
Burada Wp koordinatları belirlenmiĢ ve plotlanmıĢ yol noktaları anlamına
gelmektedir.

1.1.5. Mesafe (Distance)
Ġki liman arasındaki doğru ya da doğruların uzunluk birimi cinsinden sayısal değerine
mesafe denir.
Mesafe ölçümü Ģu Ģekilde yapılır:









Haritada iki mevki arası ölçülecek mesafe, önce mevkiler arası bir doğru veya
doğrularla birleĢtirilir.
Pergel açıklığı, haritanın sağ veya sol kenarındaki enlem ölçeği üzerinde tam
sayı olacak Ģekilde ayarlanır.
Pergelin bir ayağı mesafesi ölçülecek hattın bir ucuna konur.
Pergel açıklığı adım kabul edilir ve kaç adım olduğu sayılır.
Son adımdan arda kalan kısma pergel açıklığı ayarlanır.
Son pergel açıklığı da haritanın kenarından ölçülür.
Pergelle atılan adım sayısı ile pergel açıklığı çarpılır, yarım kalan açıklıkta
çıkan sonuçla toplanarak mesafe bulunmuĢ olur.
Eğer bu mesafe pergeli zorlamadan açılarak ölçülebilecek kadar kısa ise direkt
pergelle ölçülüp haritanın kenarından değer okunur.

Haritada mesafe ölçümü ġekil 1.4’te görülmektedir. ġekildeki haritada yapılan
iĢlemde mesafe 6,9 mil olarak ölçülmüĢtür.
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ġekil 1.4: Mesafe ölçümü

Denizde mesafe ölçümü daha farklıdır. Eskiden gemi ile sahil maddeleri arasındaki
mesafe, dürbün, stadimetre, sextant, mesafe cetveli vb. kullanılarak bulunurdu. Günümüzde
ise radarla çok kolay bir Ģekilde mesafe ölçülebilmektedir.
Radarda, değiĢken mesafe halkasının (VRM: Variable Range Marker) çapı, mesafesi
ölçülecek cismin görüntüsünün üzerine gelinceye kadar büyülterek veya küçültülerek VRM
değer kutucuğundan mesafe değeri okunur. Resim 1.1’de radarla mesafe ölçme görüntüsü
görülmektedir.

Resim 1.1: Radarla mesafe ölçümü
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Denizde kullanılan uzunluk birimi deniz milidir. Tablo 1.1’de denizcilikte kullanılan
uzunluk birimleri, ast katları ve metrik sistemdeki karĢılıkları verilmiĢtir.
Denizde kullanılan mesafe birimleri ve metrik sistemde karĢılıkları
1 Mil = 1852 Metre = 10 Gomina = 1000 Kulaç = 2000 Yarda = 6080 Kadem
1 Gomina = 185,2 Metre = 100 Kulaç = 200 Yarda = 608 Kadem
1 Kulaç = 183 cm = 2 Yarda = 6 Kadem
1 Yarda 91,5 cm = 3 Kadem
1 Kadem = 30,48 cm= 12 Pus (inç)
1Pus (inç) = 2,54 cm
1 Mil (Nautical Mile) 45° enlemde 1dakikalık boylam yayının uzunluğu 1852,3 m’dir
Tablo 1.1: Denizde kullanılan mesafe veya uzunluk birimleri

1.1.6. Mevki (Position)
Bir geminin mevki, o noktanın dünya üzerindeki yeridir. Mevki iki bileĢenle ifade
edilir. Bu bileĢenler; enlem ve boylamdır.
Geminin bulunduğu mevki değerleri Küresel Konumlama Sistemi (GPS: Global
Positioning System) denilen cihazdan değerler alınarak haritaya plotlanır. Bu değerin enlemi,
gemi kuzey yarım kürede ise Kuzey (N), güney yarım kürede ise Güney (S) olur, boylamı ise
baĢlangıç meridyeninin doğusunda ise Doğu (E), batısında ise Batı (W) olur.
Enlem ve boylam dereceleri bilinen bir mevki haritaya Ģu Ģekilde konulur:






Okunan enlem değeri haritanın sol tarafındaki enlem derecesinden iĢaretlenir
Okunan boylam değeri de haritanın alt veya üst kenarındaki boylam
derecesinden iĢaretlenir.
Daha sonra enlem ve boylam çizgileri rehber alınarak paralel ya da gönye
yardımıyla bu iĢaretlerin karĢısından çizgiler çizerek kesiĢtirilir.
KesiĢim noktasına nokta konur ve küçük bir daire içine alınır.
Yanına saati yazılarak mevki haritaya konulmuĢ olur.

ġekil 1.5’te“35° 32’ 00 N”,“22° 40’ 00 E” mevkiininharitaya konulması (plotlanması,
noktalanması) görülmektedir.
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ġekil 1.5: Enlem-boylamı haritaya koymak

Geminin mevkii enlem boylam olarak bilinmeyebilir. Bu durumda da mevki koyma
yöntemlerinden biri kullanılarak mevki bulunabilir.
Kılavuz seyrinin konusunu oluĢturan geminin mevkiini bulmak olan mevki koyma
yöntemleridir. Bir sonraki öğrenme faaliyetinde mevki koyma yöntemleri ayrıntılı olarak
anlatılacaktır.

1.1.7.Mevki Dairesi (Mesafe Dairesi)
Mevkii bilinen bir fenerin (camii, abide, su kulesi vb.)gemiden olan mesafesi ölçülür.
Yarıçapı ölçüm değeri olmak üzere, fener merkezli bir çember çizilirse elde edilen çembere
mevki dairesi(mesafe çemberi/dairesi) denir. Gemi ölçüm anında bu daire üzerindeki
herhangi bir noktada bulunmaktadır. ġekil 1.6’da mevki dairesi görülmektedir.
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ġekil 1.6: Mevki dairesi

1.1.8.Mevki Hattı (Kerteriz)
Gemi ile her hangi bir sahil maddesi arasındaki doğruya mevki hattı veya kerteriz
denir. Mevki hattı çizildiği zaman gemi bu hat üzerinde bir yerde bulunmaktadır. Dünyanın
Kuzey Kutbu’ndan itibaren saat ibresi yönünde 000°-360°’ye kadar ölçülür.
Pusuladan okunan kerterize de pusula kerterizi denir. Pusula kerterizi de manyetik
kuzeyden itibaren 000°-360°’ye kadar ölçülmektedir. Bu kerterizler birbirlerine dönüĢtürülür
ve haritaya çizilirken mutlaka hakikiye (coğrafik kuzeyi 000° olana) çevrilmiĢ olmalıdır.
Kerteriz Ģu Ģekilde alınır:






Kerteriz alacak referans noktası belirlenir. Bu nokta haritada görülmeli ve gözle
ya da radarla da tespit edilmelidir.
Daha sonra pusula üzerine hedefe, alidat, semt aynası vb. yerleĢtirilir.
Cismin doğrultusu hiza alınır.
Alttaki pusula kartından kaç dereceye karĢılık geldiğine bakılır.
Zaman kaydedilir.

Kerteriz alınırken Ģu hususlara dikkat etmek gerekir:




Kerteriz alınacak maddeler kolay tanınabilen maddeler olmalıdır.
Kerteriz alınacak maddeler arasındaki açı mümkünse 30°’den küçük 150°’den
büyük olmamalıdır.
Ġki maddeden kerteriz alınacaksa aralarındaki açı 90°, üç maddeden kerteriz
alınacaksa aralarındaki açı 60°’ye yakın olmalıdır.
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Kerteriz alınırken önce pruva veya pupaya yakın maddelerden, sonra bordaya
yakın maddelerden kerteriz alınmalıdır.
Mümkünse kerterizi alınacak maddelerin geminin aynı tarafında olmasına özen
gösterilmelidir.
Resim 1.2’de kerteriz alınıĢı görülmektedir.

Resim 1.2: Kerterizin alınıĢı

Kerteriz alındıktan sonra bu kerterizin haritaya çizilmesi gerekir.
Kerterizi haritaya Ģu Ģekilde çizilir;







Alınan kerteriz değeri nispi kerterizse hakikiye çevrilir.
Pusulada yapay (arızi) sapma (deviation) mevcutsa ya da haritadaki doğal
sapma (variation) miktarı kadar düzeltmesi yapılarak hakikiye çevrilir. Okunan
açı haritadaki pusula gülünden bulunur.
Paralel ya da gönye bu açıyla çakıĢtırılır.
Daha sonra kerteriz aldığımız noktanın haritadaki simgesine açısı değiĢmeden
kaydırılır.
Kerteriz hattı simgeden baĢlamak üzere kurĢun kalemle çizilir.
Üzerine alındığı zaman ve hakiki kerteriz açısı (True Bearing) yazılır.

Bazı kaynaklarda sadece açı yazılabilirken bazılarının baĢında Hk, T.Bear, True
Bearing ya da Hakiki kerteriz ibarelerinden birinin yazıldığı görülmektedir. Bu materyalde
de her birine rastlayabilirsiniz.
Bu iĢlemde çok yapılan hatalardan biri, kerteriz değerini pusula gülü üzerinde alınan
yönün tam karĢısından okumaktır. Bu yüzden kerterizi alan gemi, pusula gülünün ortasında
kabul edilmeli ve pusuladan okunan değerin istikametinde kara maddesi olduğu
düĢünülmelidir. Kerteriz de o istikametten gemiye doğru çizilmelidir. ġekil 1.7’de alınan
kerterizin haritaya çiziliĢi görülmektedir.
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ġekil 1.7: Mevki hattı ( Kerteriz)

1.1.9. NispiKerteriz (RelativeBearing)
Nispi kerteriz de seyirde mevki hattı gibi kullanılır. Ancak kerteriz kuzey kutuptan
itibaren 000°-360°’ye kadar ölçülürken nispi kerterizin referansı geminin pruvasıdır. Yani
geminin pruvası 000° kabul edilir ve sancak veya iskele tarafa ölçülen değerdir.
Genellikle pelorus denilen 000°’si gemi pruvasını gösterecek Ģekilde sabitlenmiĢ
pusula gülüne sahip aletlerle ölçülür. Hakikiye çevrilmeden haritaya çizilmez.
Örnek 1: Geminin pruva hattı (rotası) 135°’yi gösteriyor ve sancak 35°’de bir hedef
kerteriz edilmiĢ olsun. Bu hedefin hakiki kerterizi nedir?
Çözüm: Geminin pruvası 135° olduğuna göre ve sancak taraf sağ tarafta kaldığına
göre nispi kerteriz açısı 135°’in üzerine eklenerek hakiki kerteriz bulunur.
Hakiki Kerteriz = Rota + Nispi kerteriz = 135 + 35= 170° olarak bulunur (sancakta
ise).
Örnek 2: Geminin pruva hattı (rotası) 135°’yi gösteriyor ve iskele 35°’de bir hedef
kerteriz edilmiĢ olsun. Bu hedefin hakiki kerterizi nedir?
Çözüm: Geminin pruvası 135° olduğuna göre ve iskele taraf sol tarafta kaldığına göre
nispi kerteriz açısı 135°’den çıkartılarak hakiki kerteriz bulunur.
Hakiki Kerteriz = Rota - Nispi kerteriz = 135 - 35= 100° olarak bulunur (iskelede ise).
ġekil 1.8’de yukarıdaki örnekler üzerinden kerterizlerin karĢılaĢtırması yapılmıĢtır.
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ġekil 1.8: Kerterizlerin karĢılaĢtırması

1.1.10. Transit Hattı
Geminin iki referans noktası ile aynı hatta bulunması olayına transit hattı denir. Yani
gözlemci iki fener, bir fener-bir cami, bir cami-bir baca ya da bunlardan herhangi ikisini aynı
doğru üzerinde çakıĢmıĢ olarak görebiliyorsa transit hattındadır demektir. Uluslararası kabul
görmüĢ haritalara iĢlenmiĢ transitler de vardır, seyircinin maharetiyle transit hattı da
bulunabilir. ġekil 1.9’da transit hatları örneği görülmektedir.

ġekil 1.9: Transit hatları

Kerterizi alan insan faktörü hataya neden olabilir. Transit hatları kerteriz hatlarına
göre daha doğru sonuçlar verir. Çünkü transit hatları sabit yapılar olup yerleri değiĢmez.
Ancak doğada her zaman transit hatlarını bulmak mümkün olmayabilir. Transit hatlarını
fırsat buldukça kullanmak yararlı olacaktır.
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1.2. Seyirde Yararlanılan Seyir Yardımcıları, Cihaz ve Aletler
1.2.1. Seyir Yardımcıları
Seyir yardımcıları, gemilerin güvenli seyri için denizde veya karada konuĢlandırılan
iĢaret amaçlı unsurlardır. Bunlar, karayolunda Ģoförleri yönlendiren trafik ıĢıkları, trafik yön
levhaları, trafik uyarı levhaları gibi yardımcı iĢaretlerin görevini denizde kaptanı
yönlendirmek için almıĢ unsurlardır. Bu unsurlardan sahilde görülenin haritadaki ile aynı
madde olduğundan emin olmak gerekir.
Burada gösterilemeyen daha yüzlerce seyir yardımcısı vardır. Ancak hepsinin ezbere
bilinmesi ve burada hepsinin anlatılması mümkün olmadığından Fenerler ve Sis ĠĢaretleri,
Seyir Haritalarında Kullanılan Semboller, Kısaltmalar ve Terimler vb. yayınlar gemide her
an baĢvurulacak kaynak olarak el altında bulundurulmalıdır. Fenerler ve ġamandıralar’ın
karakterlerinden “Temel Denizcilik” modüllerinde bahsedilmiĢti.
Bu unsurlardan bazılarının haritadaki sembolleri, karada gözlemlenen yapısı ve her
ikisinin de temel alınacak kısımları Tablo 1.2’de gösterilmiĢtir.
SEYĠR YARDIMCILARI
Adı

Kerteriz alınacak unsur

Haritada Sembol
ġekli

Kerteriz çizim yeri

ġekli

Kerteriz alınacak kısım

Fener

Yıldızın ortası

Fener kulesi

Cami

Daire içindeki nokta

Minare

Kilise

Haçın ortası

Çan kulesi

Kule, Baca

Altındaki daire
ortası

Baca

ġamandıra,
Beacon

Altındaki daire
ortası

ġamandıra

Abide

Altındaki daire
ortası

Ortasından

Tablo1.2: Seyir yardımcıları

14

1.2.2.Cihaz ve Aletler
Günümüzde radarlar mesafe ve kerteriz ölçmede en yaygın olarak kullanılan
araçlardır. Bunun dıĢında yaygın olarak kullanılan kerteriz aleti olarak pelorus, hedefe,
azimuth çemberidir.
Resim 1.3’te seyirde kullanılan cihazlardan bazıları görülmektedir. Bu cihazlardan bir
kısmı kerteriz almada, bir kısmı mesafe ölçmede ve bir kısmı hem kerteriz alma hem de
mesafe ölçmede kullanılmaktadır.

Resim1.3: Kerteriz ve mesafe ölçme alet ve cihazları

1.2.3. Haritada Kullanılacak Araç Gereçler
Seyrin haritada uygulanması için rota çizmek, mevkiinin doğruluğunu kontrol etmek,
gidilen ya da kalan mesafeyi ölçmek, kerteriz çizmek, rota ve kerterizleri kontrol etmek için
bazı aletlere ihtiyaç vardır. Paralel cetvel, minkale, gönye, kör pergel, sürat ve mesafe hesap
cetveli, büyüteç yanında ayrıca yumuĢak uçlu kurĢun kalem ve silgi bunlardan bazılarıdır.
Resim 1.4’te haritada kullanılan araç gereçlerin bazıları görülmektedir.
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Resim 1.4: Haritada kullanılan araç gereçler
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bulunduğunuz bölgenin deniz haritasında yine bulunduğunuz bir seyir alametinden
kerteriz hattı çiziniz, mesafe ölçünüz, mevki dairesi çiziniz.Bunu sınıfınızda öğretmeniniz ve
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Bölgenizin deniz haritasını edininiz.
 Civarınızdaki seyir alametlerini
gözlemleyiniz.
 Bu seyir alametinin haritada olup
olmadığını kontrol ediniz.
 Haritada bulduğunuz seyir alameti ile
görünen alametin karakterlerini
karĢılaĢtırınız.
 Bu alametin aynı alamet olduğundan emin
olduktan sonra kerteriz alınız.
 Kerterizi aldığınız zamanı saat, dakika,
saniye olarak kaydediniz.
 Aldığınız kerterizin pusula gülünden
karĢılığını bulunuz.
 Paralel cetveli kerteriz değerine
çakıĢtırınız.
 Paralelle pusula gülündeki açıyı
değiĢtirmeden seyir alametine taĢıyınız.
 Seyir alametinden baĢlamak üzere
kerterizi çiziniz.
 Çizdiğiniz kerteriz hattı üzerine zamanı ve
kerteriz açısını hakiki olarak yazınız.
 Seyir alametinin size uzaklığını tahmin
ediniz.
 Kör pergel temin ediniz.
 Pergelinizi haritanın sağ ve sol tarafındaki
mesafe ölçekleri üzerinde tahmin ettiğiniz
mesafe kadar açınız.
 Pergelinizin bir ucu seyir alametinin
kıstas alınan kısmında olmak üzere bir
daire çiziniz.
 Kerteriz hattı ve mesafe çemberini birlikte
çiziniz ve kesiĢtiği yeri bulunuz.
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 Gerçek harita bulamıyorsanız fotokopi
kullanabilirsiniz.
 Paralel cetvel yerine gönye de
kullanabilirsiniz.
 KurĢun kaleminiz yumuĢak uçlu, silginiz
kaliteli olmalıdır.
 Saatinizin stopwatch butonlu olmasında
fayda vardır.
 Kerteriz alırken dikkat edilecek
hususları hatırlayınız.
 Gerekli gördüğünüzde ġekil 1.7’ye
bakınız.

 Mesafe tahmininde kolaylık için gözle
de gördüğünüz harita üzerindeki iki
mevki arasındaki mesafeyi ölçerek
karĢılaĢtırmak size bir fikir verebilir.
 Mevki dairesi çizerken bir ucu yazan
pergel daha verimli olabilir.
 Mevki dairesi için ġekil 1.6’ya bakınız.
 Referans maddeden kerteriz ve mesafe
ölçerken Tablo 1.1’i inceleyiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları okuyup doğru seçenekleri iĢaretleyiniz.
1.

Haritanın hangi kenarı ya da kenarlarındaki derece ölçeklerinden mesafe ölçülür?
A) Sağ kenarından
B) Alt ve üst kenarından
C) Alt kenarından
D) Üst kenarından
E) Sağ ve sol kenarından

2.

Gemi ile kesin mevki bilinen fener arasında ve geminin de üzerinde bulunduğu hat
hangisidir?
A) Mesafe hattı
B) Kerte hattı
C) Kerteriz hattı
D) Fener hattı
E) Rota hattı

3.

Kerte hattının meridyenle yaptığı açı aĢağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Rota açısı
B) Kerteriz açısı
C) Mesafe açısı
D) Enlem açısı
E) Boylam açısı

4.

Kılavuz seyrinde kullanılan seyir alametleri arasında aĢağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Fenerler
B) Kiliseler
C) Kuleler
D) Gemi direkleri
E) ġamandıralar

5.

Rotası 000° olan gemideki gözlemcinin sancak 23°’de kerteriz ettiği fenerin hakiki
kerterizi kaçtır?
A) 237°
B) 023°
C) 23°
D) Sancak 23°
E) 000°
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AĢağıdaki cümlelerin baĢındaki parantez içine cümlelerde verilen bilgiler doğru
ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
6.

(…) Bir gemiyi bir limandan bir baĢka limana en güvenli ve uzun yoldan götürme
eylemine seyir denir.

7.

(…) Bütün meridyenleri aynı açı ile kesen doğruya kerte hattı denir.

8.

(…) Kılavuz seyri görünen sahil maddeleri yardımıyla geminin yerini belirleme
esasına dayanan seyir yöntemidir.

9.

(…) Ġki ayrı fenerden kerteriz alırken zamanın pek önemi yoktur.

10.

(…)Rotası 036° olan gemi, sancak 36°’de bir feneri kerteriz etmekteyse bu fenerin
hakiki kerterizi 072°’dir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Bir deniz haritası üzerinde, harita araç gereçlerini kullanarak rota çiziniz, mesafe
ölçünüz, mevki dairesi çiziniz, kerteriz ölçünüz ve mevki hattı çiziniz.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

Hartitada “A” ve “B” noktaları belirlediniz mi?
Belirlediğiniz noktaların enlem ve boylamlarını buldunuz mu?
Rota çizerken dikkat edilecek hususlara dikkat ederek rota
çizdiniz mi?
4. Ġki nokta arasında rota üzerinden mesafeyi ölçtünüzmü?
5. Rota hattına yakın yerlerde kerteriz alacak seyir yardımcısı (fener
vb.) belirlediniz mi?
6. Bu fenerlerin rotadaki dönüĢ yerlerine uzaklıklarını ölçtünüz mü?
7. Bu fenerlerden ölçtüğünüz mesafe kadar çember çizdiniz mi?
8. Kerteriz alıp açısını ve zamanı kaydettiniz mi?
9. Kerteriz değerini pusula gülünden buldunuz mu?
10. Pusula gülünden kerteriz değerini taĢıyarak fenerden kerteriz
hattını çizdiniz mi?
11. Çizdiğiniz kerterizler üzerine zaman ve açılarını yazdınız mı?
12. Bu iĢlemler sonucunda rota üzerinde olduğunuzu kontrol ettiniz
mi?
1.
2.
3.

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Seyir yardımcılarını kullanarak mevki koyma yöntemlerini uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Denizde seyir yapan gemilerin mevkilerini nasıl belirlediklerini araĢtırınız.



Mevki koyma yöntemlerinden hangisini kullanacağına kaptanlar nasıl karar
vermektedir, araĢtırınız.



Size en kolay gelen yöntemin hangisi olduğunu araĢtırınız.



Bu araĢtırma sonuçlarını not alarak sınıfta arkadaĢlarınızla ve öğretmeninizle
paylaĢınız.

2. MEVKĠ KOYMA YÖNTEMLERĠ
Kılavuz seyrinde, çok sayıda mevki koyma yöntemi vardır. Hangisini kullanacağına
içinde bulunduğu ortam Ģartlarına ve kerteriz alınacak referans sayısına göre zabit ya da
kaptan kendisi karar vermek durumundadır.

2.1. Çapraz Kerterizlerle Mevki Koymak
Çapraz kerterizlerle mevki koymak en az iki ayrı referans noktasından kerteriz almayı
gerektirir. Aslında birbirlerinden çok farklı yöntemler değildir. Sadece kerteriz sayıları
değiĢmektedir. Her birinin ayrıntıları ilgili konuda ele alınacaktır.

2.1.1. Ġki Maddeden Kerterizle Mevki Koymak
Bu yöntem, iki referans noktası mevcut olduğu durumda uygulanan bir yöntemdir.
Kerteriz alınacak bir üçüncü referans varsa üçüncüden de kerteriz alınmalıdır. Mevki
koymak için sakin bir havanın olması uygun olur. Gemi pruva hattı çok gezinmemeli ve
mümkünse her iki kerteriz de çok kısa süre içerisinde alınmalıdır.
Bu yöntem Ģu Ģekilde uygulanır:



Mevki konması için uygun iki referans noktası seçilir.
Kerteriz zamanına bakarak her iki referanstan kerteriz kısa aralıklarla alınır.
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Alınan kerteriz varsa arızi sapma (deviation) ve bölge haritasındaki doğal sapma
(variation) kadar düzeltme uygulanarak hakikiye çevrilir.
Her iki kerteriz hattı haritaya çizilir.
Kerteriz hattı üzerine zaman ve kerteriz açısı yazılır (Zaman mevki yanına
yazılacağından sadece açısı yazılabilir.).
Kerteriz hatlarının kesim noktasına ġekil 2.1’deki (fiks mevki) iĢareti konur.
MevkiiĢaretininyanınakerterizdeğerlerininalındığısaatvedakikayazılır.
Geminin o anki mevki bulunmuĢ olur.

Eğer gemi planlanan rota üzerinde ise sorun yok demektir. Değilse bulunan mevkiden
itibaren rota çizilerek seyre devam edilebilir. Ancak rotadan ne tarafa düĢülmüĢse dümen
basılarak telafi edilmeli ve tekrar rotaya girilmelidir.

ġekil 2.1: Ġki referanstan kerterizle mevki koymak

2.1.2. Bir Transit ve Bir Kerterizle Mevki Koymak
Bu yöntemle mevki koymak, iki maddeden kerterizlerle mevki koymakla aynıdır.
Farkı kerterizlerden birinin yerine hata payı daha düĢük olan transit hattının kullanılmasıdır.
Bu yöntemde kerteriz yerine de transit kullanılabilirse daha kesin ve doğru sonuç alınır.
Bir transit bir kerterizle mevki koyma Ģu Ģekilde yapılır:






Rota üzerinde var olan transit hattı ya da muhtemel transit hatları belirlenir.
Aynı zamanda kerteriz alınacak referans noktası da belirlenir.
Seyir esnasında transit hattına gelinecek an beklenir.
Gemi transit hattına girdiği anda diğer referanstan kerteriz alınır.
Kerteriz zamanı kaydedilir.
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Transit hattı ve kerteriz hattı haritaya çizilir.
Üzerlerine kerteriz açısı yazılır (Transit hattının değerine ihtiyaç duyulmaz
ancak istenirse yazılabilir.).
KesiĢtiği noktaya fiks mevki iĢareti konur.
Kesin mevkiin yanına kerteriz zamanı yazılır.

ġekil 2.2’de bir kerteriz bir transitle mevki koyma gösterilmektedir. Transit ve
kerteriz için referans olarak camiler kullanılmıĢtır.

ġekil 2.2: Bir transit ve bir kerterizle mevki koymak

2.1.3.Üç Referanstan Kerterizle Mevki Koymak
Ġki kerterizle mevki koymakla farkı, bir kerteriz fazla alınmasıdır.Üç kerterizle iki
kerterize göre daha doğru mevki konulur çünkü mevki üç referanstan teyit edilmiĢ olur.
Ancak geminin hareketi sebebiyle üç kerteriz aynı anda alınamayacağından kerterizler
arasında zaman farkından kaynaklı hatalar olabilir.
Burada alınacak üç kerteriz hattının normalde tek noktada kesiĢmesi gerekir. Ancak
yukarıda bahsedilen nedenler göz önüne alındığında, bu hatların aynı noktada kesiĢmesi çok
nadir gerçekleĢir. Bu durumda, üç doğrunun kesiĢme noktasında küçük bir üçgen oluĢması
muhtemeldir. OluĢan bu üçgenin merkezi, mevki olarak kabul edilir. Bir görüĢe göre, rota
hattı civarında seyir için tehlikeli bir durum varsa mevki üçgenin tehlikeye yakın köĢesinde
kabul edilir ki önlem alınması ihmal edilmemiĢ olur.
ġekil 2.3’te birbirinden farklı üç referans noktası seçilmiĢ ve kerterizleri alınarak
haritaya hatları çizilmiĢtir. Çizilen kerteriz hatlarının kesiĢme noktasında bir üçgen oluĢmuĢ
ve bu üçgenin merkezi de mevki olarak kabul edilmiĢtir.
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Üç referanstan kerterizle mevki koyma Ģu Ģekilde yapılır:











Kerteriz alınacak referanslar önceden belirlenir.
Önce pruvaya ve pupaya yakın olanlardan sonra bordaya yakın olanlardan
kerteriz alınır.
Kerteriz zamanı kayıt edilir.
Ġlk kerterizle son kerteriz arasında geçen zaman mümkün olduğunca kısaltılır.
Kerterizler aynı anda üç kiĢi tarafından da alınabilir.
Kerteriz hatları haritaya çizilmeden hakikiye çevrilir, düzeltmeler yapılır.
Pusula gülünden kerteriz açıları iĢaretlenip paralelle ya da gönye ile kerteriz
alınan referans noktalarına taĢınıp çizilir.
Kerteriz hatları üzerine değerleri yazılır, gerekirse zamanı da yazılır.
Kerteriz hattı çizildikten sonra üçgen çıkmıĢsa mevki üçgenin ortasında olduğu
varsayılmalıdır.
Mevki konulduktan sonra fiks mevki iĢareti konulur ve yanına zamanı yazılır.

ġekil 2.3: Üç referanstan kerterizle mevki koymak

2.2. Mesafe Yardımıyla Mevki Koymak
Kerteriz almanın mümkün olmadığı veya kısıtlı olduğu bazı durumlarda, mesafeler tek
baĢına veya kerterizlerle beraber kullanılarak mevki koymak gerekebilir. Mesafe yardımıyla
mevki koymanın da üç mesafeyle, mesafe ve yatay sekstant açısıyla, mesafe ve düĢey
sekstant açısıyla vb. çeĢitleri olabilir. Ancak burada hepsine değinilmeyip sadece iki yöntemi
anlatılacaktır.
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2.2.1. Bir Mesafe Bir Kerterizle Mevki Koymak
Genellikle mevki koymak için birden fazla uygun referans noktası bulunamadığı
durumda kullanılır. Bu yöntemde, aynı referanstan mesafe ve kerteriz eĢ zamanlı olarak
alınır. Kerteriz hattının ve mevki dairesinin kesiĢim yeri de geminin mevki olur.
Burada Ģu hususa dikkat etmek yararlı olur. Haritaya önce kerteriz hattı çizilirse,
mevki dairesinin tamamını çizmesine gerek kalmaz. Mevki dairesinin küçük bir yayı ile
mevki hattı üzerine iĢaret koymak yeterli olur.
Bir mesafe bir kerterizle mevki koymada dikkat edilecek hususlar:













Kerteriz ve mesafesi ölçülecek referans önceden belirlenir.
Ölçüm yapılacak zamanda hem mesafe ölçülür, hem de kerteriz alınır.
Kerteriz ve mesafe zamanı kaydedilir.
Kerteriz hakikiye çevrilir.
Haritadaki pusula gülünden kerteriz değeri iĢaretlenir.
Paralel cetvel pusula gülünde çakıĢtırılarak referans simgesi üzerine taĢınır.
Kerteriz çizilir ve üzerine kerterizin hakiki değeri yazılır.
Haritanın kenarından referanstan ölçülen mesafe kadar pergel açıklığı ayarlanır.
Pergelin bir ayağı referansın merkezine yerleĢtirilir.
Diğer ayağı ile kerteriz hattı üzerine iĢaret atılır.
Bulunan bu noktaya fiks mevki iĢareti konur.
Yanına zaman yazılır (kerteriz ve mesafe alınan zaman).

ġekil2.4’te bir mesafe bir kerteriz yöntemiyle “Ak Tainaro” fenerinden saat
16.30’da6,5 mil mesafede ve feneri 329°’de gören geminin mevki konulmuĢtur.

ġekil 2.4: Bir mesafe bir kerterizle mevki koymak
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2.2.2. Ġki Referanstan Mesafeyle Mevki Koymak
Ağır denizlerde, kerteriz almanın zorlaĢtığı durumlarda kullanılır. Ġki mesafeyle mevki
koyma yönteminde, iki referans noktanın bulunması gerekir.
Bu yöntemde, mevki daireleri birbirine teğet geçer veya iki noktada birbirini keser.
Birinci durumda teğet noktası, geminin mevkisi demektir. Ancak, mevki daireleri birbiri ile
iki noktada kesiĢmiĢse, hangisinin geminin mevki olduğuna karar vermek gerekir. Geminin
mevkisinin hangisi olduğuna, geminin rotası ve açısına, fenerlerin karakterlerine, geminin
hangisine daha yakın düĢtüğüne, bu noktaların denizde veya karada çıkıĢına ve bir önceki
mevkiden uzaklığına göre zabit (kaptan) karar verecektir.
Ġki referanstan mesafe ile mevki koyma Ģu Ģekilde yapılır:











Referans alınacak noktalar önceden belirir.
Her iki referanstan mesafeler kısa aralıkla ölçülür.
Ölçüm zamanı kayıt edilir.
Mesafe hangi referanstan ölçülmüĢse mevki dairesi o referanstan çizilir.
Mevki daireleri ġekil 2.5’teki gibi teğet geçmiĢse teğet noktasına mevki iĢareti
konur.
Mevki daireleri, teğet değil de ġekil 2.6’daki gibi iki noktada kesiĢmiĢ olabilir.
Geminin rotası, fenerlere olan konumu, fenerleri hangi yönden gördüğü, önceki
bilinen kesin mevkiden uzaklığına göre hangi kesim noktasının geminin mevkii
olduğuna karar verilir.
Tespitten sonra mevki iĢareti konulur.
Her iki durumda da konulan iĢaretin yanına zaman yazılır (13.15).
Mevki dairelerine referanstan çizilen oklar üzerine ölçüm değerleri mil olarak
yazılabilir.

ġekil 2.5: Ġki mesafe ile mevki koymak (teğet durumu)
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ġekil 2.6: Ġki mesafe ile mevki koymak (KesiĢme durumu)

2.3. Yürütme Yöntemiyle Mevki Koymak (Running Fix)
Genellikle seyir sahasında, kerteriz alınabilecek tek bir referans olması ve bundan da
mesafe ölçülmesi mümkün olmaması halinde kullanılan bir yöntemdir. Bu durumda kerteriz
yanında baĢka veriler gerekir. Bu yöntemdeki ihtiyaç duyulan ikinci veri geminin hızından
hesapla bulunan yoldur.
Burada bir hususa dikkat çekmek gerekir; uzun zamandır mevki konulamamıĢ olması
nedeniyle gemi hız ortalaması alınır. Bu durum bulunan mevkiinin az da olsa doğruluğundan
emin olunamaması demektir. Bu yüzden daha emin olan yöntemlerle mevki konulana kadar
dikkatli olmak gerekir.
Yürütme yöntemi ile mevki koymayı bir örnek soruyla açıklayalım:
Örnek: PlanlanmıĢ rotasında 070°’ye 10 knots hızla seyretmekte olan gemi, A
fenerinden saat 08.30’da 025°, 09.00’da 320° kerterizlerini almıĢtır. Buna göre geminin
mevkii Ģu Ģekilde bulunur.
Çözüm:

PlanlanmıĢ rota haritaya önceden çizilmiĢ olmak durumundadır (070°-10 Knt).

Kerteriz alınacak referans belirlenir (A feneri).

Birinci kerteriz alınır(08.30-025°) süreölçer (kronometre) çalıĢtırılır.

Ġkinci kerteriz zamanını beklerken birinci kerteriz düzetilip (Dev-Var) haritaya
çizilir (Bu örnekte düzeltme yapılmamıĢtır).

Birinci kerterizin zamanı ve değeri üzerine yazılır.

Aynı fenerden ikinci kerteriz alındığı anda süreölçer durdurulur (09.00).

Düzeltmesi yapılan ikinci kerteriz haritaya çizilir (Dev-Var).

Kerteriz üzerine zamanı ve açısı yazılır (09.00 -320°).
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Kerterizlerin zaman farkında (30) ne kadar yol alındığı orantı kurularak
hesaplanır (5 mil).
Kerterizlerin her ikisinin de rota hattını kesmiĢ olması uygun olur.
Pergel haritanın sağ tarafından kat edilen yol kadar açılır (5 mil).
Rota hattı ile birinci kerterizin kesiĢim noktasına (kerteriz geminin bulunduğu
sanılan mevki) pergelin bir ayağı konur.
Diğer ayağı ile rota hattı üzerine pergel açıklığı kadar ileride küçük bir yay
çizilerek iĢaretlenir.
Paralel cetvel birinci kerterize çakıĢtırılır ve rota yönünde alınan yol kadar (5
mil) yürütülür.
TaĢınan kerterizle ikinci kerteriz bir noktada kesiĢecektir.
KesiĢme noktasına mevki iĢareti konur ve yanına ikinci kerterizin zamanı
yazılır.
Geminin yürütme yöntemiyle mevki bulunmuĢ olur.
Bulunan bu noktaya rota hattı taĢınır ve ileriye doğru olmak üzere çizilir.
Gemi her ne kadar planlanmıĢ rota üzerinde gidiyor sanılsa da aslında bulunan
fiks mevkiden geçen rota hattı üzerinde olduğu anlaĢılmıĢ olur.
ġekil 2.7’de verilen örnekte yürütme yöntemiyle mevki koyma, çizimle
gösterilmiĢtir.

ġekil 2.7: Yürütme yöntemiyle mevki koymak

2.4. Özel Borda Kerterizleri Ġle Mevki Koyma
Bu yöntemde ikizkenar üçgenin ikizkenarlarının eĢit uzunlukta olmasından
yararlanılır. Bazı kaynaklarda bu yöntemin iki kat yöntemi veya alt çeĢitleri olarak 30-60,
35-70, 45-90 yöntemi olarak da isimlendirildiğini görebilirsiniz. Aslında prensip hepsinde
aynı olmasına rağmen, biraz daha özel olması nedeniyle bunlardan 45-90 yöntemi sonra da
30-60, 35-70 yöntemlerinden sadece biri anlatılacaktır.
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2.4.1. Tek Referanstan 45-90 Yöntemiyle Mevki Koymak
Etrafta kerteriz alınabilecek tek bir referans madde olması hâlinde baĢvurulan bu
yöntemde, referans madde ve kerteriz zamanları önceden belirlenir. Bu referans madde
sancak tarafta da iskele tarafta da olabilir, buna göre sancak veya iskele nispi kerterizler
alınmıĢ olur.
Geminin referans maddeyi nispi 45°’de kerteriz ettiği zaman ile bordaladığı(nispi 90°)
zaman aralığındaki rota hattı ile bordaladığı zamanki kerteriz hattı, bir ikizkenar dik üçgenin
bitiĢik dik kenarları durumundadır. Dolayısı ile iki zaman arasında gidilen yol
hesaplandığında, geminin fenerden olan uzaklığı da hesaplanmıĢ olur. Ġkinci kerteriz hattı
üzerinde fenerden uzaklık iĢaretlendiğinde geminin mevki bulunmuĢ olur.
Bir örnekle 45-90 metodunu anlatalım. ġekil 2.8’de örnek problemin çözümü
verilmiĢtir.
Örnek: PlanlanmıĢ 100° rotasında 9 knots hızla gitmekte olan gemi, A fenerini saat
05.30’da iskele 45°’de kerteriz etmiĢtir. Aynı feneri saat 06.00’da bordalayan (iskele 90°)
geminin mevkiini bulunuz.
Çözüm:

PlanlanmıĢ rota ve (100°) ve hız haritaya çizilmiĢ durumdadır.

Kerteriz alınacak fener belirlenir. Pelorus önceden hazırlanır.

Fener iskele 45°’de görüldüğü zaman kaydedilir (05.30).

Nispi kerteriz hakikiye çevrilir (Hakiki kerteriz= Rota – Ġskele 45°).

Harita üzerinde kerteriz fenerden çizilir, zamanı ve açısı üzerine yazılır (05.30055°).

Fenerin tam bordada görüldüğü zaman süre durdurulur (06.00).

Bordalama demek iskele 90°’de görmek demek olduğuna göre rota açısından
çıkartılarak hakikiye çevrilir.

Kerteriz fenerden çizilir ve üzerine zamanı ve açısı yazılır (06.00-010°).
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ġekil 2.8: Tek maddeden 45-90 yöntemiyle mevki koymak

2.4.2. Tek Referanstan 35-70 Yöntemiyle Mevki Koymak
Uygun referans belirlenir nispi 35 ve 70 kerterizleri ve zamanları kaydedilir. Ġki
kerteriz ve rota hattı bir ikizkenar üçgen oluĢturur. Ġkizkenarlardan bir, iki kerteriz arasındaki
zaman ve gemi sürati orantısından hesaplanan mesafe değerine sahip rota hattı diğeri de
geminin fenerden olan uzaklığı kadar olan ikinci kerteriz hattıdır.
Yöntemi bir örnek soru ile ġekil 2.9’la çözelim ve iĢlem basamaklarını sıralayalım.
Örnek: PlanlanmıĢ ve haritaya çizilmiĢ rotası üzerinde 090°’ye 14 knots hızla seyir
yapmakta olan gemi, saat 09.55’te A fenerini iskele 35° ve 10.25’te aynı feneri iskele 70°’de
kerteriz etmiĢ olsun. Geminin mevkiini bulunuz.
Çözüm:

Bu iĢlem için önce referans nokta belirlenir (A Feneri).

Önceden pelorus A fenerini iskele 35°’de kerteriz edecek Ģekilde ayarlanır.

Fenerin iskele 35°’ye geldiği an zaman kaydedilir (09.55).

Ġkinci kerteriz zamanı gelene kadar (10.25) kerteriz hakikiye çevrilir (Hakiki
kerteriz= Rota – Ġskele 35°).

Kerteriz hattı haritaya fenerden baĢlamak üzere çizilir (Hk.055°).

Fenerin iskele 70°’de görüldüğü an zaman durdurulur (30).

Kerteriz hakikiye çevrilir ve birinci kerterizde olduğu gibi çizilir (Hk.020°).

Geçen süre ile gemi hızı orantısından gidilen yol bulunur(60’da 14 mil yol
alırsa 30’da kaç mil yol alır? / 7 mil).

Pergel haritanın sağ tarafındaki mesafe ölçeğinden 7 mil açılır.

Fenere bir ayağı konulan pergelle ikinci kerteriz hattı üzerinde iĢaret konur.
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Kesim noktasına mevki iĢareti konur ve yanına zamanı yazılır (10.25).
Önceki çizilmiĢ rota paralelle bu noktaya kaydırılır.
Bu noktadan ileriye doğru rota hattı çizilir ve üzerine rota açısı ve gemi hızı
yazılır (Hk.090° - S-14).

Örnekte geminin aslında planlanan rota üzerinde gitmediği mevki konulduğu anda
anlaĢılmıĢtır. Geminin09.55 mevkiinin de, bulunan mevkiden geriye doğru uzatılan rota
hattının ilk kerterizi kestiği nokta olduğu anlaĢılır. Bu çok önemli değildir. Çünkü 09.55
mevki geride kalmıĢ olduğundan bulduğumuz mevki ve bundan sonrası önemlidir ve
planlanmalıdır.

ġekil 2.9: Tek maddeden 35- 70 yöntemiyle mevki koymak
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bir deniz haritası üzerinde, mevki koyma yöntemlerini uygulayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Bir deniz haritası edininiz.
 Harita üzerinde çizim için kullanılacak
aletleri edininiz.
 Bir kerteriz ve mesafeyle ve iki mesafeyle
mevki koyacak noktalar belirleyiniz.
 Bir kerteriz bir mesafeyle mevki koyunuz.
 Ġki kerterizle mevki koyunuz.
 Üç kerterizle mevki koyunuz.
 Bir mesafe ve bir kerterizle mevki
koyunuz.
 Ġki maddeden iki mesafeyle mevki
koyunuz.
 Yürütme metoduyla mevki koyunuz.
 30-60, 35-70 ve 45-90 yöntemlerinden
birini kullanarak mevki koyunuz.
 Bulduğunuz mevkileri makul ve mantıklı
çizgilerle birleĢtiriniz.
 BirleĢtirdiğiniz her hattı bir rota hattı
olarak kabul ediniz.
 Üzerlerine rota açılarını yazınız.
 Mevkilere zamanlar koyarak sıraya
koyunuz.
 Mevkiler arasındaki mesafeleri ölçünüz.
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 Haritayı fotokopi olarak da temin
edebilirsiniz.
 Üç kerterizle mevkide üçgenin
merkezine mevki iĢareti koymaya dikkat
ediniz.
 Kerterizlerden bir tanesinin transit
olmasına dikkat ediniz.
 Mesafe ve kerterizle mevki koyarken
önce kerterizi çizerseniz mevki
dairesinin tamamını çizmenize gerek
kalmaz.
 Yürütme ve özel borda kerterizleri ile
mevki koyarken seyir süresiyle gemi hızı
orantısını; 60’da H (hız) mil giderse iki
kerteriz arasında Z (zaman) da X mil
gider orantısından hesaplamayı
unutmayınız.
 Nispi kerterizleri hakikiye çevirmeyi
unutmayınız.
 Bütün metotları tek bir uygulamada
yapmak çok zor gelebilir. Bu yüzden iki
ya da en fazla üç metodu bir arada
kullanınız.
 Ġki uygulama arasında haritayı silerek
temizleyiniz yoksa karıĢıklığa neden
olabilir.
 Sonra uygulamalardan eksik kalanları
uygulayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢındaki parantez içine cümlelerde verilen bilgiler doğru
ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

(…) Ġki maddeden kerterizle mevki koyma yöntemlerinden biri 35-70 yöntemidir.

2.

(…) 45-90 yönteminde, ikincisi borda kerterizi olan iki kerteriz alınmalıdır.

3.

(…) Mesafe ölçerken tam adımlar sayılır, adım açıklığı ile çarpıldıktan sonra, kalan
mesafe kadar açılan pergel, haritanın sağ ve sol kenarındaki enlem ölçeklerinden
değerlendirilir.

4.

(…) Ġki maddeden mesafeyle mevki koyma esnasında çizilen mesafe daireleri ya
birbirine teğet geçer ya da biri diğerini iki noktada keser.

5.

(…) Yürütmeyle mevki koyma yönteminde kerteriz hatları çizildikten sonra seyir
mesafesi kadar yürütülen birinci kerterizle mevki konduktan sonra yanına birinci
kerterizin zamanı yazılır.
AĢağıdaki soruları okuyup doğru seçenekleri iĢaretleyiniz.

6.

AĢağıdakilerden hangisi bir mevki koyma yöntemi değildir?
A) Yürütme metodu
B) Ġki mesafe ile
C) 45-90 metodu
D) Üçgen metodu
E) Bir mesafe bir kerteriz ile

7.

30-60, 35-70 ve 45-90 metoduyla mevki koyarken üçgenin hangi özelliklerinden
yararlanılmaktadır?
A) Dik üçgen
B) Ġkizkenar
C) Hipotenüs
D) Pisagor bağıntısı
E) Kotanjant
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Seyir halinde 033°’ye 10 knots hızla seyir yapmakta olan gemi, saat 00.35’te A
fenerini iskele 35° ve 01.05’te aynı feneri iskele 70° kerteriz etmiĢtir.
Yukarıdaki verilen metne göre aĢağıdaki soruları cevaplayınız.
8.

Ġskele 70° kerterizi haritaya kaç derecelik kerteriz hattı olarak çizilmelidir?
A) 103°
B) 033°
C) 070°
D) 143°
E) 323°

9.

Ġskele 35° kerterizi haritaya kaç derece olarak çizilmelidir?
A) 358°
B) 000°
C) 068°
D) 078°
E) 002°

10.

Ġkinci kerteriz anında geminin fenerden uzaklığı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) 8 Knots
B) 13 Knots
C) 5 Knots
D) 10 Knots
E) 15 Knots

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Yukarıda öğrendiğiniz bilgiler ıĢığında, harita üzerinde iki ve üç kerterizle, mesafeler
yardımıyla, yürütme metoduyla, 45-90 metoduyla ve 30-60, 35-70 metotlarıyla mevki
koyunuz.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Değerlendirme Ölçütleri
Üzerinde uygulama yapabileceğiniz bir harita edindiniz mi?
Her yöntemi uygulamadan kerteriz ve mesafe ölçecek referans
noktalar belirlediniz mi?
Ġki kerterizle mevki koyarken iki kerteriz alıp zamanlarını ve
değerlerini kaydettiniz mi?
Üç kerterizle mevki koyarken üçkerteriz alıp zamanları ve değerleri
kaydettiniz mi?
Aynı noktada kesiĢmemiĢse üçgenin ortasını mevki kabul ettiniz mi?
Bir transit ya da iki transit hattı belirlediniz mi?
Bir transit bir kerterizle mevki koyarken zamanlarını kaydettiniz mi?
Bir mesafe bir kerterizle mevki koyarken, kerterizi ve mesafeyi aynı
anda ölçüp, kerteriz zamanlarını ve mesafe değerini not ettiniz mi?
Ġki mesafeyle mevki koyarken mesafeleri haritanın sağ ya da sol
kenarındaki enlem ölçeklerinden aldınız mı?
Yürütme, 45-90, 30-60, 35-70 gibi yöntemlerle mevki koyarken
kerteriz zamanlarını kaydettiniz mi?
Yürütme, 45-90, 30-60, 35-70 gibi yöntemlerle mevki koyarken
aldığınız kerterizlerden nisbileri hakikiye çevirdiniz mi?
Yürütme, 45-90, 30-60, 35-70 yöntemlerinde iki kerteriz arasındaki
geçen zaman ve gemi süratinden orantıyla seyir mesafesini buldunuz
mu?
Yürütme metodunda, ilk kerteriz hattını rota istikametinde, seyir
mesafesi kadar yürüttünüz mü?
Kullandığınız tüm mevki koyma yöntemlerinde kerteriz hatları
üzerine değerlerini ve zamanlarını yazdınız mı?
Koyduğunuz tüm mevkilerde mevki iĢareti koyup zamanlarını
yanlarına yazdınız mı?
Bu öğrenme faaliyetinde anlatılan konuları ve uygulamaları
yeterince öğrendiğinize inanıyor musunuz?
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Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢındaki parantez içine cümlelerde verilen bilgiler doğru
ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

(…) Kerteriz alınacak referans önce gözle tespit edilir. Sonra haritada bulunarak
kontrol edilir ve emin olduktan sonra kerteriz alınır.

2.

(…) Rota çizerken,geminin su çekimine uygun su derinlikleri olmalıdır.

3.

(…) Rotası 215°olan gemiden, 005°’te kerteriz edilen geminin nispi kerterizi sancak
55°’dir.

4.

(…)Mevki konulduktan sonra yanına saat ve dakika yazılır.

5.

(…) Transit hatları, ölçümle bulunan kerteriz hatlarına göre daha doğrudur.

6.

(…) Gemi seyir halinde iken değiĢik yöntemlerle elde edilen mevkilerin doğrularla
birleĢtirilmesi sonucu elde edilen hatlar geminin rotasıdır.
AĢağıdaki soruları okuyup doğru seçenekleri iĢaretleyiniz.

7.

Geminin mevkiini belirlemenin amacı nedir?
A) Geminin yönünü belirlemek
B) Geminin kerterizini belirlemek
C) Geminin hızını belirlemek
D) Geminin yükünü tespit etmek
E) Geminin rota üzerinde olup olmadığını tespit etmek

8.

45-90 metodu hangi durumda baĢvurulan mevki koyma yöntemidir?
A) Kerteriz alınabilecek iki fener varsa
B) Kerteriz alınabilecek üç fener varsa
C) Bir kerteriz bir mesafe ölçülebilecek fener varsa
D) Ġki mesafe ölçülebilecek fener varsa
E) Kerteriz alınabilecek tek bir fener varsa

9.

45-90 metoduyla koyduğunuz mevki planlanmıĢ mevki hattı üzerinde çıkmadığında ne
yapmak gerekir?
A) Rota önceki rotanın tam tersine çizilir.
B) Rota kerteriz hattı yönünde çizilir.
C) Eski rota hattına paralel olarak bulunan mevkiden itibaren çizilir.
D) Ġkinci kerteriz hattı yönünde çizilir.
E) Ġlk kerterizin tersine çizilir.

37

345°’ye 12Knots hızla seyir yapmakta olan gemi, saat 03.15’te A fenerini iskele 45°,B
feneri sancak45°’te kerteriz etmiĢtir.
Yukarıdaki metne göre aĢağıdaki soruları cevaplayınız.
10.

A fenerinin hakiki kerterizi kaçtır?
A) 390°
B) 030°
C) 345°
D) 005°
E) 300°

11.

B fenerinin hakiki kerterizi kaçtır?
A) 030°
B) 360°
C) 330°
D) 300°
E) 005°

12.

Geminin03.15’te fenerden uzaklığı için ne söylenebilir?
A) 6 M
B) Bu verilerle bilinemez.
C) 12 M
D) Bu verilerle bilinebilir.
E) 10 M

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Yukarıda öğrendiğiniz bilgiler ıĢığında, aĢağıdaki uygulamayı ġekil 2.10’da çözünüz.
Seyir zabiti olarak görev yaptığınız Orkinoz 2 isimli gemi ile 10 Knots hızla seyir
yapmaktasınız.
a. Geminizin mevkii saat 10.00 itibarıyla 36° 59 00 N 024° 30 00” E (Wp 0) olup
haritaya plotlayınız.
b. 10.30’da D fenerinden 068°, B fenerinden 97° kerterizini aldığınız mevkii
plotlayınız (Wp 1).
c. Rotayı değiĢtirerek 039° hakiki rotasında C fenerini iskele 120° (279)de kerteriz
ettiği mevkii haritaya plotlayınız (Wp 2).
d. 020° pusula rotası ile seyre devam etmekte olan gemiden iskele 45°’de A fenerini
gördükten 20 sonra aynı feneri iskele 90°’de kerteriz ettiğine göre plotlayınız
(Wp 3 / 3,3 mil). Seyir toplamı 4,8 mildir.
e. 003° rotasında seyre devam eden gemi E fenerinden sancak 42° kerterizini
aldıktan 30 sonra aynı feneri sancak 95°’de görmüĢtür. Geminin running fix
mevkiini bulunuz (Wp 4).
f. Seyrine devam ederek E fenerinden 6,4 mil, F fenerinden 4,8 mil mesafe ölçen
geminin mevkiini bulunuz(Wp 5).
g. F fenerinden 120°, H fenerinden 265° ve G fenerinden 330° kerterizlerini aldığı
mevkie ulaĢan geminin son mevkiini bulunuz (Wp 6).
h. Wp 0’dan itibaren Wp 6’ya kadar mevkileri birleĢtirerek geminin rotalarını çizip
değerlerini bulunuz.
i. Toplam seyir mesafesini bulunuz.
j. Geminin Wp 6 zamanını bulunuz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Evet Hayır

Geminin mevkilerinin tamamını haritaya plotladınız mı?
Bulduğunuz mevkilere fix mevki iĢerteleri koydunuz mu?
Plotladığınız mevkilerin yanlarına zamanlarını yazdınız mı?
Mevkileri sırasıyla Wp numaraları ile numaraladınız mı?
Mevkileri koyarken kerterizleri düzgün okudunuz ve düzgün çizdiniz
mi?
Nispi kerterizleri hakikiye çevirdiniz mi?
Kerterizlerin üzerlerine değerlerini yazdınız mı?
Kerteriz zamanlarını kontrol edip mevki zamanları ile uygunluğunu
kontrol ettiniz mi?
Rota hatlarını (bacaklarını) çizdiniz mi?
Rota değerlerini ve hızlarını üzerlerine yazdınız mı?
Toplam seyir mesafesini ölçtünüz mü?
Seyir zamanını hesaplayıp son mevkiinin zamanını yazdınız mı?
Bütün iĢlemleri bitirdikten sonra ġekil 2.10 üzerindeki çizimlerinizi ve
üzerindeki yazım değerlerini ġekil 2.11 ile karĢılaĢtırıp doğruluğunu
kontrol ettiniz mi?
Kontrolde değerlerin % 2 hatadan fazla olmadığını gözlemlediniz mi?
Bu sonuçlara ulaĢırken kendinizi yeterli olarak gördünüz mü?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
E
C
A
D
B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
D
B
E
A
C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MODÜL DEĞERLENDĠRME’NĠN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
E
D
C
E
A
B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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UYGULAMALI TEST’ĠN CEVAP ANAHTARI

ġekil 2.11: Uygulamalı test çözümü
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